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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           
                               ΠΡΟΣ: 
                                                         1.∆ήµαρχο κ. Σταµέλο Ηλία 
                                                         2. κ.κ. Αντιδηµάρχους  
                  3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
                                                    4. ∆/ντες ∆ήµου 
                                                         5.Αρµόδιους Προϊσταµένους                                                        
                                                           υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται                            
                                                           να υποβάλουν εγγράφως  εισηγήσεις 
                                                         6.∆.Σ. Συλλόγου Εργαζοµένων 
                                                            Καισαριανής  
                                                         7. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
                                                          του ∆ήµου µας 
                                                         8. Πληροφορική ∆ήµου 
  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  28η 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 12η του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Ενηµέρωση σχετικά µε το έργο διαµόρφωσης του χωµατόδροµου (στη 
συνέχεια  της οδού Μ.Καραολή). 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση του προϋπολογισµού  της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής  Επιχείρησης 
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ    
οικονοµικού έτους  2018  
2.Έγκριση χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής  Επιχείρησης 
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ    
για το έτος  2018  
3.Έγκριση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράση (ΟΠ∆) έτους 2018 του 
∆ήµου Καισαριανής και των  εποπτευόµενων Ν.Π δηµόσιου και ιδιωτικού 
δικαίου του( ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆). 
4.Έγκριση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και των όρων συνοµολόγησης 
επενδυτικού δανείου για την ανανέωση του στόλου οχηµάτων και του 
µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου Καισαριανής. 
5.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 20.000,00 ευρώ προς το ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας των µονίµων , αορίστου χρόνου και 
ΣΟΧ µηνός ∆εκεµβρίου (υπόλοιπο προϋπολογισµού)   2017. 



6.Οριστική παραλαβή µελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης 
κτιρίου ΚΗΦΗ» 
7.Έγκριση µελέτης «Αναβάθµιση παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής» 
προϋπολογισµού 226.000€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) για συµµετοχή στην 
πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΠ 2 – ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017, Μέτρο:  Μ2 – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
στην Κατηγορία ∆ράσεων Μ2.2 – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ.  
8.Έγκριση υπαγωγής του ∆ήµου µας στο Ειδικό Συνδροµητικό Πρόγραµµα 
απορριµµατοφόρων ∆ήµων-Σύµβαση µε Αττικές διαδροµές για έκδοση 
κάρτας του ∆ήµου για πληρωµή τέλους διοδίων του έτους 2018. 
9.Έγκριση αγοράς αθλητικού υλικού για την υποστήριξη και υλοποίηση των 
Προγραµµάτων Αθλητισµός για Όλους της Γ.Γ.Α καθώς και έγκριση της 
σχετικής πίστωσης. 
10.Αποδοχή εσόδων ∆ήµου ποσού 6.890,00€ από δωρεές για χρήση του 
κλειστού γηπέδου «ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ» από «14/12/2016 έως 08/11/2017. 
11.Έγκριση διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους και µη για τη 
χρήση οστεοφυλακίου και τέλους καθαριότητας οικογενειακού τάφου στο 
∆ηµοτικό Νεκροταφείο. 
12.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Κωνσταντάρα Μαριάνθης προς το 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
13.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Ψυχογιού Ευδοκίας προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 
14.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Γεωργίου Βικτωρίας  προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 
15.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Καββαθά Βασιλική  προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 
16.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Αναστασίας Ράµµου-Χαραλαµπίδη   προς 
το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
17.Έγκριση δωρεάς βρύσης του κ. Καρρά Βασίλειου   προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 
18.Έγκριση δωρεάς βρύσης του κ. Παπαζαφειρόπουλου Παναγιώτη   προς το 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
19.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για χρονικό διάστηµα από 25/12/2017 έως 
24/12/2018. 
20.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης Οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία 
Α1-Κ43 (Α-23-153)στην κ.ΣΗΜΗΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ.  
21.Έγκριση υλοτοµίας δέντρων πλησίον της εισόδου της Παιδικής χαράς 
(UNICEF). 
 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


